
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ......2018/29 

29. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület   

29.  ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena rád škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

A fenntartó javaslata Dunaszerdahely város önkormányzati iskoláinak és oktatási 

létesítményeinek iskolatanácstagjára  

 

 

Predkladá:   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:  Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie : 

Határozati javaslat:                    Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  
 

      schvaľuje   

 

1. odvolanie zástupcu zriaďovateľa z rád škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda  

 

2. delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rád škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda podľa 

predloženého návrhu 

 

 

 

 

September 2018  

2018 szeptember 



Návrh na odvolanie a následné delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena rád škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

 

 

Odvolanie sa týka delegovaného člena PaedDr. Csilla Mészáros: 

Zástupca zriaďovateľa v RŠ pri Materskej škole Eleka Benedeka s VJM – Benedek Elek 

Óvoda  

Zástupca zriaďovateľa v RŠ pri Materskej škole Jesenského ul.  

Zástupca zriaďovateľa v RŠ pri Materskej škole – Óvoda Ružový háj 

Zástupca zriaďovateľa v RŠ pri Materskej škole – Óvoda Rybný trh 

Zástupca zriaďovateľa v RŠ pri Základnej škole Smetanov háj  

Zástupca zriaďovateľa v RŠ pri Základnej škole Jilemnického ul.  

Zástupca zriaďovateľa v RŠ pri Základnej škole Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán 

Alapiskola 

Zástupca zriaďovateľa v RŠ pri Základnej škole Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula 

Alapiskola 

Zástupca zriaďovateľa v RŠ pri Základnej škole Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry 

Ármin Alapiskola 

Zástupca zriaďovateľa v RŠ pri Centre voľného času  

 

 

Navrhujeme delegovať Mgr. Timeu Molnár ako 

Zástupcu zriaďovateľa v RŠ pri Materskej škole Eleka Benedeka s VJM – Benedek Elek 

Óvoda  

Zástupcu zriaďovateľa v RŠ pri Materskej škole Jesenského ul.  

Zástupcu zriaďovateľa v RŠ pri Materskej škole – Óvoda Ružový háj 

Zástupcu zriaďovateľa v RŠ pri Materskej škole – Óvoda Rybný trh 

Zástupcu zriaďovateľa v RŠ pri Centre voľného času  

 

Navrhujeme delegovať Bc.Mgr. Tímeu Takács ako 

Zástupcu zriaďovateľa v RŠ pri Základnej škole Jilemnického ul.  

Zástupcu zriaďovateľa v RŠ pri Základnej škole Smetanov háj  

Zástupcu zriaďovateľa v RŠ pri Základnej škole Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán 

Alapiskola 

Zástupcu zriaďovateľa v RŠ pri Základnej škole Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula 

Alapiskola 

Zástupcu zriaďovateľa v RŠ pri Základnej škole Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry 

Ármin Alapiskola 

 

 

Menované súhlasia s návrhom a majú záujem pracovať ako zástupca zriaďovateľa v školskej 

samospráve.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

Povinnosť delegovať do orgánov školskej samosprávy svojich zástupcov zriaďovateľovi 

ukladá zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Delegovaní 

zástupcovia zriaďovateľa zastupujú záujmy zriaďovateľa a vyjadrujú sa k činnosti škôl 

a školských zariadení z pohľadu školskej problematiky.   

Rada školy pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda tvoria 11 

členovia, radu školy pre CVČ  

Predkladaný materiál obsahuje návrh na odvolanie a následné delegovanie zástupcu 

zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy za zriaďovateľa mesto Dunajská Streda 

z dôvodu skončenia pracovnoprávneho vzťahu s delegovaným členom. 

Materiál bol prerokovaný Komisiou MsZ pre školstvo a mládež per-rollam a odporúča sa 

schváliť. 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda dňa 11.9.2018 a odporúča sa 

schváliť. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


